VÄNDPUNKTEN
BOENDESTÖD –
FÖRSTÄRKT ELLER
ORDINÄRT
På Vändpunkten skapar vi bättre liv för personer som till följd av t.ex.
mental ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande
beteende, så som exempelvis kriminalitet, och/eller missbruk är i behov av
stöd. Många av våra klienter har svårt att leva upp till de krav som ställs på
hantera ett eget liv med alla samhälleliga krav. Många klienter har
misslyckats i tidigare placeringar och insatser.

När du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid vända dig till
oss – Hos oss får alla sin chans, alltid!

Tillsammans skapar vi bättre liv
Vändpunkten
Vision Omsorg?
Vision Omsorg grundades 2008 av Petrus Björklund och Adam Naredahl. Idag ägs Vision
omsorg av Petrus Björklund, Adam Naredahl och Fredrik Wretman. Fundamentet för oss är
att driva en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära
engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt system ger våra medarbetare
möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre psykosocial
funktionsnivå och ett bättre liv. För att lyckas med detta ställs höga krav på flexibilitet,
engagemang och lyhördhet.
Sammantaget skapar vår struktur, våra kompetenser, våra antaganden och vårt
värdegrundsarbete möjligheter för våra klienter till ett bättre liv genom att alla får sin chans,
alltid. Tillsammans skapar vi bättre liv.

Vad är Vändpunkten?
Vändpunkten består av ca 30 separata och helt individuella boendemöjligheter, de flesta
lägenheter men även villor. Dessa lägenheter hyr man i andra hand och erhåller Bo-socialt
stöd (Boendestöd) av Vision omsorg under sin placering. Här jobbar en Verksamhetschef, två
Teamledare och ca 20st Behandlare. Vändpunkten skapades ur vår vision om att skapa bättre
liv genom att alla får sin chans – alltid. Vi har gång på gång sett hur klienter som beskrivs
som ”svåra” eller som ingen vill ha aldrig får sin chans, just för att de inte passar in. På
Vändpunkten passar man in, här kan vi alltid ge alla sin chans.

Hur ser bemanningen ut på Vändpunkten?
Vi tillsätter stöd för individen baserat på det bistånd som beviljas av placerade kommun. Det
kan röra sig om några timmar till i princip hela dygnet. På Vändpunkten arbetar man i Team
om tre Behandlare på rullande schema med beredskap nattetid via telefon och vi är på plats
snabbt om behov uppstår. Vi har dock möjlighet att ha sovande jour på plats om klientens
behov är sådant. Grundmannade tider är 8-23 alla dagar.

Finns tillgång till sjukvård och annan specialistkompetens?
Vi har en sjuksköterska anställd. Vi har även en arbetsterapeut anställd som b.la. gör
funktionsbedömningar och jobbar med vårdhundar. Arbetsterapeuten är verksam på
Nyköpingsvägen 15. Vi har ett utformat och anpassat kök, gemensamhetsytor och skogen runt
hörnet för bedömning, vägledning och arbetsterapeutiskt arbete.

Vilka metoder?
Hos oss vilar allt på Stress och sårbarhetsmodellen och övriga metoder vi använder är direkt
kopplade till klientens behov; t.ex. sociala berättelser, bildscheman, ESL, KBT, MI,
Kriminalitet som livsstil, CRA, A-CRA osv.
Anledningarna till att vi väljer att låta verksamheten vila på Stress och sårbarhetsmodellen är
flera och de främsta är: daglig riskbedömning, rätt insats vid rätt mående/belastning och för
att skapa en förståelse för oförståelse som ger trygghet och förändring.

Hur ser det ut att bo i egen lägenhet på Vändpunkten?
Som klient hos oss måste man alltid välja att vara hos oss. Vi arbetar alltid med tanken om
50/50, fifty/fifty. Vi måste tillsammans vara investerade i insatsen, göra vår enskilda del, ta
vårt enskilda ansvar (efter vår förmåga) för att ta oss framåt. Vi förhåller oss alltid till den
dagliga balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi och belastning.
Man får som klient en s.k. Mentor tilldelad. Mentorn ansvarar också för att varje vecka hålla
ett utvärderande och planerande samtal, Mentorsamtalet. Detta används som grund för
upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa utvecklingen.
Vid Mentorsamtalet planeras även veckan tillsammans med klienten. Veckoplaneringen
innehåller aktiviteter som ligger i linje med aktuell vårdplan/genomförandeplan/uppdrag och
varje aktivitet har ett SYFTE utifrån detta. Det ska med tydlighet framgå vad aktiveten syftar
till. Veckoplanering kommuniceras till övriga Behandlare i verksamheten och utvärderas vid
kommande vecka. Klienten har alltid sin egen planering tillgänglig i sin lgh och den
kommuniceras alltid på klientens främsta inlärningsstil.

Vilka andra enheter finns det inom Vision Omsorg?
I dagsläget finns Vändpunkten, Villa Andrum och Kronbacken, se www.visionomsorg.se för
mer info.

Hur går jag tillväga om jag vill placera på Vändpunkten?
Du vänder dig i första hand till Fredrik Wretman; 0766477138 alt.
fredrik.wretman@visionomsorg.se och i andra hand till Marius Van Den Burg, 0703387369,
marius@visionomsorg.se

